
                                              
 

INFORMACIÓ CASAL VACACIONAL DE SETEMBRE 

A L’INSTITUT ESCOLA TERESA ALTET DE L’1 AL 10 de SETEMBRE de 2020 

 

Durant els dies laborables de les vacances escolars d’estiu, abans de l’inici del nou curs, els Casals 

Infantils Diaris ofereixen els Casals Vacacionals amb diferents horaris i combinacions (del dia 1 al 

10 de setembre).  

L’oferta de l’activitat és per a tots els dies del Casal Vacacional, respectant sempre la mateixa 

modalitat i sense tenir en compte combinacions horàries entre els dies.  

Enguany per la situació d’excepcionalitat a causa de la pandèmia, com la resta, el Casal Vacacional 

de Setembre també ha estat adaptat , per tal d’assegurar el compliment de la normativa i d’aquesta 

manera garantir la seguretat de tots/es els/les participants. Per aquest motiu, el Casal oferirà un 

total de 40 places distribuïdes en grups de 10 infants que disposaran d’educadors/es exclusius/es i 

que no es relacionaran entre ells. De la mateixa manera els espais utilitzats també seran d’ús 

exclusiu per a cada grup. 

Tant les entrades com les sortides del Casal seran esglaonades i s’informarà a cada grup de l’horari 

d’entrada i sortida corresponent.   

 

Les modalitats i els preus són els següents: 

 

MODALITAT HORARI PREU * 

Matí sense acollida De 9 a 13 h 32 € 

Matí amb acollida De 8 a 13 h         40 € 

Matí i tarda De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 48 € 

Matí i tarda amb acollida al matí De 8 a 13 h i de 15 a 17 h 56 € 

Tarda i menjador De 13 a 17 h 72 € 

Matí sense acollida i amb menjador De 9 a 15 h 88 € 

Matí amb acollida i menjador De 8 a 15 h 96 € 

Matí i tarda amb menjador De 9 a 17 h 104 € 

Matí i tarda amb menjador i acollida al matí De 8 a 17 h 112 € 

Tarda De 15 a 17 h 16 € 
*Els preus estan calculats per als vuit dies de Casal i segons el preu públic vigent. 

 

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es realitzaran exclusivament de forma presencial, al Servei d’Infància i Educació al 

C/ General Prim, 33-35 2a planta.  

La presentació de sol·licituds serà del dilluns 20 al dijous 23 de juliol de 10 a 14h.  

Les inscripcions es poden recollir a partir de divendres 17 de juliol al mostrador del Servei d’Infància 

i Educació al c/ General Prim, 33-35 2a planta.  
 

Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’arribada, o fins que s’esgotin.  

Abans de l’inici del Casal es rebrà la comunicació telefònica per confirmar l’acceptació en les 

condicions que s’ha sol·licitat.  

Juntament amb la sol·licitud d’inscripció caldrà aportar la següent documentació; 

 

 Còpia del DNI del pare, mare o tutor/a de l’infant 

 Còpia del DNI de l’infant o del llibre de familia 

 Còpia de la targeta sanitària de l’infant 

 Còpia del llibre de vacunes de l’infant 


